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SJEDNICA PREDSJEDIŠTVA HSGI-a

Unatoč teškoj godini HSGI poslovao pozitivno
Hrvatski savez građevinskih inženjera čitavu se 2015. trudio biti
dobar gospodar i ne odskakati od planiranih prihoda i rashoda

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a), osma
u ovome sazivu, održana je 15. ožujka
2016. u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Nakon kratkog pregleda usvojenih zaključaka prethodne sjednice i obrazloženja koje je uvodno podnio predsjednik
Dragan Blažević jednoglasno je usvojen
zapisnik sa 7. sjednice Predsjedništva
održane 4. veljače 2016. u Zagrebu.
Podneseno je Izviješće o provedbi programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenoga 2015. do 10. ožujka
2016. koje je pripremio prof. dr. sc. Josip
Rupčić. Seminare su održala tri temeljna
društva, i to DGI Zagreb dva seminara sa
48 polaznika, DAGIT Nova Gradiška jedan
seminar sa 15 polaznika, DGI Rijeka jedan seminar sa 15 polaznika i DGIT Međimurje jedan seminar sa 32 polaznika.
U tome su razdoblju održani 3. hrvatski
graditeljski forum sa 120 polaznika te
Dani vodoopskrbe i odvodnje u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka za vodu,
odvodnju i plin sa 94 polaznika. Ukupno
su održana četiri seminara i dva stručna
skupa na kojima su ukupno sudjelovala
292 polaznika koji su ostvarili 1460 bodova struke i 1221 bod građevno-tehničke regulative. Prof. Rupčić obavijestio
je okupljene kako je dobio informaciju da
je u prosincu 2015. DGIT Dubrovnik održao stručni seminar u pročišćavanju pitke vode, ali dosad još nije poznato koliko
je polaznika sudjelovalo u njegovu radu.
DAGIT Slavonski Brod organizirao je 10.
ožujka 2016. obilazak novog podvožnjaka u Slavonskom Brodu u kojemu je su-
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djelovalo 35 polaznika. Također je održan
stručni seminar o aktualnostima građevinske regulative u organizaciji DGIZ-a,
na kojemu su sudjelovala 32 polaznika.
Na kraju je prof. Rupčić još jednom uputio
apel svim temeljnim društvima da organiziraju seminare.
Godišnje financijsko izvješće za 2015.
godinu podnijela je Tanja Vrančić, direktorica HSGI-a. Ukupni su prihodi bili nešto veći od planiranih, ali i rashodi. Napomenula je kako su se cijelu godinu trudili
biti dobri gospodari, javljali se na sve raspisane natječaje (ukupno 18). Sredstva
koja su dobivena na natječajima i ona
prihodovana od ostalih aktivnosti Građevinara i HSGI-a pridonijela su tomu da je
HSGI 2015. završio s pozitivnim saldom.
HSGI-ovi prihodi sastoje se od pretplata
i članarina, suizdavaštva, oglasa, stručnog usavršavanja, realizacije natječaja
u suradnji s Ministarstvom znanosti,
obrazovanja i sporta te Hrvatskih voda,
prijevoda, a najnoviji prihod odnosi se na
prodaju knjiga. U rashodima HSGI-a najveći dio odnosi se na tiskanje časopisa
i njegovu distribuciju. Troškovi su tiska
smanjeni jer je promijenjena tiskara, a
troškovi dostave časopisa ne mogu se
smanjiti jer bi se u protivnome riskiralo s
kvalitetom dostave časopisa. HSGI bio je
likvidan cijelu 2015. i sve su obveze uredno plaćene.
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijestio je
okupljene o radu Izvršnoga organizacijskog odbora Sabora 2016. koji u užem i
proširenom sastavu radi na intenziviranju priprema za održavanje Sabora kao i
na animiranju i informiranju potencijalnih

sudionika. Obavijesti su poslane na sve
raspoložive adrese.
Pristigla je i pismena potvrda da će se
Sabor 2016. održati pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Uspostavljeni su kontakti s
Ministarstvom graditeljstva i prostornog
uređenja, Ministarstvom poljoprivrede,
Ministarstvom zaštite okoliša i prirode,
Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvom regionalnog
razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom gospodarstva te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te
s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj
i Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom. Razgovaralo se s tvrtkama koje su potencijalni donatori Sabora.
Dopisi su poslani županima svih hrvatskih županija kao i lokalnim savezima u
susjednim zemljama.
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić napomenuo
je da svaki član Predsjedništva HSGIa treba u svome okružju promovirati
Sabor 2016., dati mu podršku, o tome
obavijestiti članstvo te dati kontakte
eventualnih sponzora. U raspravu se
potom uključio Dragutin Mihelčić, član
Izvršnoga organizacijskog odbora, koji je
također naglasio da je potrebna pomoć
kako bi Sabor uspio te rekao kako treba
nastojati da se na njega prijavi 700 ljudi.
Sve je molio da se maksimalno uključe
u promidžbu i pruže potrebne informacije. Rekao je kako će za dva-tri tjedna
biti gotov koncept, odnosno program
rada Sabora. Na taj bi se način već moglo vidjeti što će se sve događati kako
bi zainteresiranih za pojedina područja
bilo što više te koje će biti ideje i koristi
takvog skupa. Članovi Izvršnoga organizacijskog odbora još moraju obići javna
poduzeća kako bi i njih informirali o održavanju Sabora. Još jednom je naglasio
da sada treba potaknuti sudionike i nabaviti financijska sredstva za održavanje
Sabora 2016. Predložio je da se što prije
pripremi financijski plan skupa.
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Predsjednik Dragan Blažević u uvodnom je dijelu objasnio kako se i ove
godine treba održati redovita godišnja
skupština HSGI-a. Nakon kratkih konzultacija dogovoreno je da će ona biti
održana u Slavonskom Brodu, u organizaciji DAGIT-a Slavonski Brod. Antun
Pospišil najprije je zahvalio Uredništvu
časopisa Građevinar jer su aktivirali DAGIT pokretanjem mladih inženjera koji
su obišli gradilište novog podvožnjaka
kojim će se riješiti problem križanja željezničke pruge i državne ceste u Slavonskom Brodu.
Dogovoreno je da će se Skupština održati 13. i 14. svibnja 2016. u Slavon-
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skom Brodu te da će drugoga dana
sudionici obići gradilište podvožnjaka
u Slavonskom Brodu i most na Dravi
kod Osijeka i drveni most u Kopačkom
ritu.
Na kraju sjednice razgovaralo se o aktivnostima temeljnih društava. Miroslav Špoljarić iz DGIT-a Varaždin izvijestio je okupljene kako su 4. ožujka
održali redovitu godišnju skupštinu te
kako su organizirali i Ples građevinara. Zahvalio je gostima iz HSGI-a kao i
onima koji su poslali brzojave.
Nina Dražin-Lovrec izvijestila je da će
DGIT Međimurje 18. ožujka održati
stručni seminar o klizištima. Napo-

menula je kako su 3. lipnja 2016. planirali održati proslavu 55. obljetnice
Društva, ali da dosad nisu znali datum
održavanja Skupštine HSGI-a. Stoga
trebaju preispitati odluku i možda revidirati datum. O tome će na vrijeme
obavijestiti Predsjedništvo HSGI-a.
Prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić predložio
je kako bi se radna grupa za realizaciju
stručnog usavršavanja trebala sastati
što prije jer trebaju pripremiti Pravilnik
HSGI-a za provođenje stručnog usavršavanja kojim će se definirati nastavak
djelovanja. Miljana Brkić odgovorila je
da će za nekoliko dana svim članovima
poslati poziv na sastanak.
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